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Koninkrijk betekent regering
De waarheid die zo vrijpostig is weergegeven in de titel van deze studie
is zeer belangrijk en zal een sleutel blijken te zijn voor de vele schatten
die wachten ontdekt te worden in het Woord van God. Er worden
ongefundeerde en foutieve definities aan het woord koninkrijk gegeven
om het te laten passen in bepaalde geloofsovertuigingen en
theologische stelsels. Te beweren dat koninkrijk regering betekent is een
eenvoudige een eerlijke uitspraak die sommigen zullen afwijzen op het
moment dat ze het horen. Eenvoudige waarheden worden door veel
theologen niet met enthousiasme begroet. Zij houden alles liever
buitengewoon ingewikkeld zodat het alleen begrepen kan worden door
mensen die als wetenschappers worden beschouwd. Aangezien die
woord telkens weer voorkomt, zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament, zorgt een juist begrip ervan ervoor dat de boodschap van
een belangrijk deel van de Bijbel, dat voorheen cryptisch was, duidelijk
wordt.
Tegenwoordig is de gebruikelijke opvatting over het woord koninkrijk dat
het gaat om een land dat geregeerd wordt door iemand die koning wordt
genoemd; maar dat is een moderne toepassing en dat was niet de
oorspronkelijke betekenis van het woord toen de Statenvertaling werd
samengesteld. De elementen van dit woord bewijzen dat. Een koning
was een monarch, iemand die alleen regeerde. Hij maakte de wetten,
interpreteerde de wetten en dwong de naleving ervan af. Het gaat hier
om de oordelen van de koning, dat is de manier waarop hij regeerde.
We vinden deze gedachte terug in het gebruik dat ervan gemaakt wordt
in de Schrift. In Prediker 8:4 lezen we: ‘waar het woord des konings is,
daar is heerschappij; en wie zal tot hem zeggen: Wat doet gij?’ (St.Vert.)
Dit alleen al is voldoende om de kracht van het woord koning (MELEK) in
de Bijbel aan te tonen.

In Psalm 103:19 wordt gesteld dat ‘de HERE heeft zijn troon in de hemel
gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.’ Hierin zien we dat Zijn
koninkrijk hetgeen is wat regeert; daarom gaat het om Zijn koningschap
en niet om het rijk waarover wordt geregeerd.
Het Griekse woord dat met koninkrijk is vertaald, is BASILEIA. Daarvan
uitgaande is de vraag niet meer wat het woord koninkrijk betekent, maar
wat het Griekse woord BASILEIA betekent. Het woord koninkrijk is een
woord in een levende taal dat nogal wat wijzigingen heeft ondergaan
vanaf het moment dat het in de Statenvertaling, ruim 350 jaar geleden,
terecht is gekomen. Het woord BASILEIA behoort tot het Grieks van de
eerste eeuw, dat nu een vaststaande en dode taal is geworden en de
betekenis moet worden achterhaald aan de hand van het gebruik
hiervan in die tijd.
Dat de basis-, de fundamentele gedachte in het woord BASILEIA regering
is, wordt steeds duidelijker naarmate het gebruik van dit woord nader
wordt onderzocht. Dat het om een abstract woord en niet om een
concreet woord gaat, is een ander feit dat we dienen te aanvaarden. Als
het ooit gebruikt wordt in de concrete zin, namelijk een rijk dat geregeerd
wordt (en ik vraag me af of dit ooit het geval is), wordt het figuurlijk
bedoeld. Een dergelijk gebruik moet nooit worden benut om de primaire
betekenis vast te stellen.
Wat dus ‘het koninkrijk Gods’ wordt genoemd in de Statenvertaling, is in
werkelijkheid de regering van God, of Gods bestuur. Als dat zo is, zijn er
veel zaken in de Schrift die ‘het koninkrijk Gods’ genoemd kunnen
worden, althans als we dit opvatten als de regering van God. Het feit
bijvoorbeeld dat God twee grote lichten in het heelal heeft geplaatst om
licht op aarde te geven en om te regeren over de dag en over de nacht
(Gen. 1:17,18), geeft ons een duidelijk voorbeeld van Gods regering in
actie. Dat was een uitoefening van Zijn macht, want de macht over het
heelal is aan God en Hij behoudt Zich het recht voor om te regeren in
alle zaken, zelfs als het erom gaat iets of iemand een positie onder
Hemzelf te geven om te regeren of heersen.
Later, na de schepping van de mens, zien we dat Hij een bepaald
verbod uitvaardigde om te eten van de vrucht van de boom van kennis
van goed en kwaad. Dat is ook God die als Bestuurder optreedt en deze
daad kan terecht worden omschreven als de heerschappij van God. En
zo kunnen we het Oude Testament verder volgen en wijzen op
duizenden vergelijkbare gevallen die alle aangeduid kunnen worden als
de heerschappij van God aan het werk.
Mensen wijzen op dergelijke voorbeelden als zij spreken over ‘het
koninkrijk in het Oude Testament.’ Zij zouden echter dit eenvoudige

concept van Gods heerschappij niet in het Nieuwe Testament moeten
introduceren als zij het hebben over wat de Here Jezus bedoelde toen
Hij in Galilea kwam om het evangelie van het koninkrijk (heerschappij)
van God te verkondigen. Dat bedoelde Hij niet toen Hij zei: ‘de tijd is
vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen’ (Marc. 1:14,15).
De nauwkeurige student van de Bijbel zal er snel achter komen dat de
uitdrukking ‘het koninkrijk (regering) van God,’ die op vele manieren kan
worden toegepast, in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor een
bepaalde tijd die nog toekomstig is, waarin bepaalde omstandigheden
op aarde zullen heersen en de goddelijke heerschappij zo volledig en
van dien aard zal zijn dat deze tijd, meer dan welke tijd ook, terecht het
koninkrijk van God genoemd kan worden. Ongeacht hoeveel en op
welke manier God in het verleden heeft geregeerd (Zijn macht heeft
uitgeoefend), ongeacht de gebeurtenissen die aangewezen worden als
bewijs van goddelijke heerschappij, er zal een tijd komen waarin God
deze aarde en alle mensen daarop zal besturen op zo’n manier dat het
niet te vergelijken is met wat Hij ooit in het verleden heeft gedaan. Zoals
geschreven is:
Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen
oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie
op Hem wacht.
Dat is waar Jozef op wachtte, toen hij het koninkrijk Gods verwachtte
(Luc. 23:51). Daarop doelde David toen hij zei: ‘Gij richt de volken in
rechtmatigheid, en leidt de natiën op de aarde’ (Ps. 67:5). Daarover
heeft Jesaja geprofeteerd, toen hij zei: ‘de heerschappij rust op zijn
schouder’ (Jes. 9:5).
Hieruit kunnen we opmaken dat het binnengaan in het koninkrijk van
God niet eenvoudig betekent dat iemand onder Zijn heerschappij komt,
want we zijn altijd al onder Zijn heerschappij en er is geen plaats waar
een mens heen kan vluchten om die te ontlopen. Hoewel we onder
Gods heerschappij zijn, maken we evenwel een ernstige vergissing als
we de gedachte aanhangen dat God altijd ten volle Zijn heerschappij
uitoefent over alle dingen in alle tijden. Dat is de opvatting van velen en
zij hebben over het algemeen genoeg aan het bewijs dat zij menen te
vinden in Efeze waar staat: ‘die in alles werkt naar de raad van zijn wil’
(Ef. 1:11). Zij beweren dat ‘alles’ ook alles zonder onderscheid is, zowel
het kwade als het goede, maar zij weigeren hardnekkig de ware
betekenis van het Griekse idioom TA PANTA te onderkennen, wat door
Paulus zelf is vastgesteld in Kolossenzen 3:8 waar het de kennelijke
betekenis heeft van ‘dit alles’ en dat betrekking heeft op wat in de
context voorkomt.

De gedachte dat alles nu door God volledig gecontroleerd wordt, dat Hij
nu elk detail van het leven van de hele mensheid bestuurt, is het grote
geestelijke struikelblok dat de mensen in de weg staat om de waarheid
in te zien, te begrijpen en te geloven dat de wereld ooit volledig
geregeerd zal worden door God in een bedeling van goddelijke
heerschappij en dat deze tijd van goddelijke heerschappij het koninkrijk
van God wordt genoemd.
We dienen onderscheid te maken tussen dingen als heerschappij en het
uitoefenen van heerschappij, autoriteit en het uitoefenen van gezag,
macht en het toepassen van macht. We hebben in de woorden die
Paulus in Lystra heeft gesproken hiervan een duidelijk bewijs dat in het
verleden God duldde (toestond, liet gebeuren) dat alle volken naar hun
eigen wegen wandelden (Hand. 14:16). Hij oefende Zijn heerschappij
niet over hen uit en Hij gaf hun vrijheid.
In Openbaring 11:17 lezen we over de vierentwintig oudsten die zeggen:
‘wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote
macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard.’ De
vertaling is hier enigszins onjuist. Meer precieze vertaling van het Grieks
zou opleveren: ‘want u heeft Uw grote macht opgenomen en U regeert’
(EBASILEUSAS).
De Here Jezus heeft aan Zijn discipelen verklaard dat alle macht
(EXOUSIA) in hemel en op aarde aan Hem gegeven is (Matt. 28:18).
Kracht (DUNAMIS) is wat uit gegeven autoriteit voortkomt. We zien dus in
deze tekst in Mattheüs en in Openbaring dat autoriteit is gegeven, de
macht is opgenomen en dat beide worden uitgeoefend, wat heerschappij
tot gevolg heeft. Dit is evenwel nog allemaal toekomstig. De tijd zal
komen waarin Jezus Christus Zijn macht zal opnemen en de aarde met
alle mensen daarop zal regeren. Als Hij dat doet, zal dat het koninkrijk
van God zijn. En het is heel duidelijk uit de plaats die deze gebeurtenis
in het boek Openbaring inneem dat het voorafgaat aan de wederkomst
van Jezus Christus naar deze aarde. Dat is voor mij reden te meer te
geloven in en te onderwijzen dat het koninkrijk van God, die lange
periode van goddelijke heerschappij die realiteit zal zijn vóór de
wederkomst van Jezus Christus om persoonlijk gedurende duizend jaar
aanwezig te zijn om Wie Hij is en wat Hij doet om al Zijn ambten te
vervullen.
De oude rabbi’s hadden een uitdrukking voor dit aspect van goddelijke
heerschappij. Zij noemden dat ‘het zichtbare koninkrijk van God’ en
verbonden dat met de vervulling van al die heerlijke beloften die
gevonden worden in de Hebreeuwse Schriften. We doen er goed aan
deze term te adopteren en te gebruiken bij onze eigen pogingen om de
waarheid van het koninkrijk van God duidelijk te maken.

Een andere uitdrukking die we moeten gebruiken, als we duidelijk willen
zijn over het koninkrijk van God, is ‘de goddelijke overname van de
heerschappij,’ want dat is de daad van God die het koninkrijk Gods op
aarde zal brengen.
Ik maak deel uit van een kleine maar steeds groeiende groep
nauwgezette studenten van het Woord die tot de vaste overtuiging zijn
gekomen dat het koninkrijk van God, zoals verkondigd door Jezus
Christus, een toekomstige toestand is, een toekomstige realiteit die pas
op deze aarde zal bestaan na de wonderbaarlijke tussenkomst van God.
Het woord heerschappij zegt alles wat bedoeld wordt met het Griekse
woord BASILEIA. Het is een betrouwbaar woord, aangezien het niet aan
veranderingen onderhevig is zoals het woord koninkrijk, een woord dat
uiteindelijk niet méér betekent dan een land waarvan het ceremoniële
staatshoofd wordt aangeduid met de titel koning.

